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 الملخص

إحدى أىم اإلرىاصات بل هناية احلرب العادلية الثانية يف القارة اإلفريقية ق العمل النقايب  أُعترب
مبكرا ومتزامنا مع  ىذا العمل جاءو اليت بٍت عليها العمل السياسي أو ادلسلح يف كامل القارة اإلفريقية 

واليت مل تسلم منو ال كبَتة البوحشية  عرؼبداية توطيد أركاف االستغالؿ االقتصادي االستعماري الذي 
القارة وال حىت شعوهبا الذين أصدرت حبقهم نظاـ الصخرة من أجل إبقائهم يف خدمة الرجل  شلتلكات

الصناعة واالرباد التجاري اليت تشكلت األبيض، وبتشكل مثل تلك النقابات وعلى رأسها نقابة عماؿ 
بغرب إفريقيا ونقابة عماؿ السكك احلديدية يف سَتاليوف ونقابة ادليكانيكيُت النيجَتيُت  9191عاـ 
وارباد الدفاع عن األىايل يف غامبيا رابطة الباتاكا يف أوغندا، ومجعية زراع النب يف   9191لعاـ 

، ، واجلمع 9191كلمنجارو اليت أنشئت عاـ  بدأت يربز نوع من ية السودانية للعماؿ يف اخلرطـو
بدأت نشاطها يف شكل مطالب اليت  الوعي القومي واإلحساس بالروح الوطنية لدى الفئة الشغيلة

اجتماعية كتحسُت ظروؼ العماؿ وصدور شعار "عمل مساو أجر مساو" وخاصة يف ادلناطق اليت كاف 
ية وكينيا وجنوب إفريقيا، مث ما لبثت ىذه النقابات أف أصبحت يسوده التمييز العنصري كروديسيا اجلنوب

تتطرؽ إىل القضايا السياسية بعد زيادة الوعي القومي لدى ىؤالء األفارقة حيث انصب انشغاذلم أكثر 
على زيادة عدد ادلقاعد ادلخصصة لألفارقة يف اجملالس التشريعية وىذا برز أكثر يف ادلستعمرات الربيطانية 

ده نظاـ احلكم الغَت مباشر، واستخدمت معظم النقابات أسلوب اإلضراب وشل القطاعات اليت سا
وغانا  9191وعماؿ أوغندا  9191االقتصادية احليوية وكاف ابرز إضراب قاـ بو نقابيو نيجَتيا عاـ 

السياسية ادلنتظمة عقب احلرب العادلية الثانية   ومن جهة أخرى برزت العديد من األحزاب، 9111
كتكملة لعمل نقايب وىذا برز أكثر يف كل من أوغندا من خالؿ رابطة الباتاكا وساحل العاج من خالؿ 

ادلناضلة من من اكرب القادة السياسيوف يف ظل احلركة الوطنية  مناضلوىااليت صار  اإلفريقيةالنقابة الزراعية 
  الؿ.اجل ربقيق االستق
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 ةـــــمقدم

لقد خبت جذوة حركة مقاومة االستعمار قي بقاع القارة اإلفريقية إباف احلرب العادلية األوىل يف 
وكانت  ،العامل أو العاطل عنو ،أشكاؿ متعددة ومست معظم شرائح اجملتمع سواء ادلتعلم أو غَت ذلك

ىذه ادلقاومة ىي بداية لربوز الفكر التحرري والوعي القومي يف القارة اليت ذبسدت يف شكل أحزاب 
سياسية منتظمة عقب احلرب العادلية الثانية، ومل تنشأ ىذه األحزاب دبحض الصدفة أو اإلرادة بل ولدت 

ت يف أمريكا الالتينية عن تتمة لنشاطات مجعوية ونقابية وطالبية وحىت أفكار ومشاعر كانت قد ولد
 طريق احلركة الزنوجية اليت كاف يقودىا كل من جورج بادمور وديبوا وماركوس جاريف.

حدى أىم اإلرىاصات اليت بٍت عليها العمل السياسي أو ادلسلح يف كامل إوكاف العمل النقايب 
وذلك من خالؿ التالحم والتعاطف الذي ولدتو تلك التنظيمات النقابية،  القارة اإلفريقية مشاذلا وجنوهبا،

خاصة واف من أىم وسائلها ىي اإلضراب وذلك ما كانت تنزعج منو السلطات االستعمارية، ألنو يعرب 
عن ذلك الوعي احلقيقي للفرد اإلفريقي جراء ما يعانيو من تسلط وقهر ربت رمحة الرجل األبيض من 

عو ومطالبتو بغد افضل بعيد عن االضطهاد والتسلط، وعليو أردنا اف نسلط الضوء يف جهة، وعن تطل
    .ىذا البحث عن مدى مساعلة الفعل النقايب يف احلركة الوطنية التحررية االفريقية

 جذور التنظيم النقابي اإلفريقي:/(0)

رب العادلية الثانية فلم من الصعب أف نتكلم عن وجود النقابات العمالية بادلعٌت الدقيق قبل احل
ولكن ىذا  ،والسياسية ىف أفريقيا تسمح بظهور النقابات القوية ادلنظمةتكن الظروؼ واألوضاع الصناعية 

تارؼلها الطويل أي شكل من التنظيم العمايل مهما كاف  يفال يعٌت أيضا أف أفريقيا مل تكن تعرؼ 
الذي يقـو على أساس الدفاع عن أبناء ادلهنة الواحدة واإلشراؼ على مصاحلهم اخلاصة إذ و  بسيطا

  اليتغرب القارة عرفت منذ زمن طويل مثل ىذه التنظيمات  يفالواقع أف اجملتمعات األفريقية وخباصة 
ة عالية من كاف يندرج ربتها أبناء ادلهنة أو احلرفة الواحدة كما أف بعض ىذه التنظيمات كاف على درج

 الدقة والتنظيم.
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  / في المستعمرات البريطانيةأ

 ((Afrique du Sud في جنوب افريقيا -0

وىو  1881وذلك منذ عاـ  إفريقيامع العماؿ األوربيُت يف  اإلفريقيةيف القارة   لقد بدأ العمل النقايب
والثاين يف كيب تاوف وكانت احلركة  الرباد النجارين واحد يف دورباف إفريقياتاريخ تأسيس فرع جنوب 

العمالية يف ىذه الفًتة وإىل غاية الثالثينات من القرف العشرين ربت سيطرة احلركة العمالية الربيطانية، 
يف مدينة راند  وتاله عماؿ   1091وشهدت جنوب افريقيا أوؿ اضراب  شنو عماؿ ادلناجم لعاـ

1011السكك احلديدية لعاـ 
1
. 

قاـ هبا عماؿ  اإلضراباتموجة جديدة من  إفريقيارب العادلية األوىل اجتاحت جنوب ويف هناية احل
بسيطرة العماؿ على بلدية دورباف وسرعاف ما مت تلبية  اإلضرابالكهرباء والًتاـ يف جوىانسبورغ وانتهى 

 مطالبهم .

حيث قاـ عماؿ  إفريقيانقطة ربوؿ يف تاريخ احلركة النقابية العمالية يف جنوب  1011وتعترب سنة 
ادلناجم يف راند باذلجـو على ادلدينة احتجاجا على األجور اليت كانت تقل عن عشر مرات مقارنة 
بالعماؿ  الذين ينشطوف يف أوربا ويف العاشر من مارس وقعت معركة بُت قوات البوليس الربيطانية اليت 

األوربية واستمرت ادلواجهات ما حشدت أكثر من عشرة أالؼ جندي وىؤالء العماؿ ذوي األصوؿ 
حيث  ،باإلعداـزعيما نقابيا  18تعرض خالذلا العماؿ للقصف بادلدفعية وحكم على  أسبوعيزيد عن 

ناجحا ألنو اقتصر على النشاط الصناعي الذي يعترب  اإلضرابمنهم على الفور، وكاف  أربعةأعدـ 
يف تلبية حاجياهتا يف لندف من جهة  يطانيةالرب أىم القطاعات اليت كانت تعوؿ عليها احلكومة  إحدى

2وزلاولة مل الشمل وتعبئة السكاف دبا تقدـ عليو احلكومة الربيطانية من سياسة تعسفية من جهة أخرى
. 

يف  اإلفريقيةوكاف ىذا الرد من طرؼ احلكومة الربيطانية عائقا يف وجو تطوير احلركة النقابية 
حىت أطلق عليها اسم القائمة السوداء، ومنذ  اإلضرابُت يف ىذا وذلك لكثرة عدد اذلالك إفريقياجنوب 
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أكثر لينة وخاصة يف قطاع التعدين والسكك  إفريقيااحلركة النقابية األوربية يف  أصبحتىدا التاريخ 
 وفرار آالؼ العماؿ إىل أوربا. البعض جرةذلاحلديدية، بل تناقص عدده 

كانت عامال مهما يف ظهور أوىل النقابات   إفريقياإف ىذه األحداث اليت حصلت يف جنوب 
بدؿ األوربية ألهنا  اإلفريقيةيف ادلنطقة وىذا للجوء احلكومة الربيطانية يف تشغيل اليد العاملة  اإلفريقية
رلريات احلرب العادلية  أفسيكوف أكثر صربا على  العمل مقارنة باألوربيُت كما  اإلفريقي أفاعتربت 

ك ولد أوؿ تنظيم نقايب عاـ لأكثر وبذ األفارقةادلنطقة جعلت الربيطانيُت يعتمدوف على األوىل خاصة يف 
بند فيما  أيومل تدرج يف نظامها السياسي   CIPربت اسم 'ارباد العماؿ للصناعة والتجارة'  1010

كوف من ضمن يتعلق بالوف أو االنتماء حىت ال تعتربىا احلكومة الربيطانية نقابة عنصرية ومل تستثٍت اف ي
ربطت نشاطها بُت  أفركزت عليو ىذه النقابة ويعترب شيء اغلايب فيها ىو  أعضائها بيض لكن ما

ادلطالب السياسية واالقتصادية ألهنم اعترب واف القمع السياسي والقهر االقتصادي يتماشياف مع بعض. 
منظمة  وأصبحتتلك الصفة  احتسبت أهناوعلى الرغم من معارضة احلكومة الربيطانية ذلذا األمر إال 

وحىت الذين    إفريقياجنوب  أضلاءكما ضمت مناضلُت من كامل   1011مجاىَتية قوية مع مطلع عاـ 
 19999ذلا ما يزيد عن  أصبحانو  اإلحصائياتقد نقوا للعمل يف روديسيا اجلنوبية وتقوؿ  اكانو 

 مناضل.

إىل قلة اخلربة  باإلضافةومن أىم ما عانتو النقابة يف بدايتها ىو نقص التنظيم ونقص اإلعالـ لنشاطاهتا  
النقابية والسياسية ألعضائها بسبب انعداـ اذليئات اليت سبثل الشعوب احمللية كاجملالس التشريعية أو رلالس 

يت حصلت داخل البيت النقايب خاصة الوجهاء أو حىت البلديات ادلختلطة، إىل جانب االنقسامات ال
الربيطانية اليت شرعت يف طرد ونقل العديد  احلكومةوىذا نتيجة رد الفعل الكبَت من قبل  1011عاـ 

3من العماؿ ما أعضاء النقابة يدخلوف يف صراعات فيما بينهم
. 

 البريطانية  إفريقيافي غرب  -8

حبق التنظيم النقايب للقطاعات االقتصادية إال يف عاـ  إفريقيامل تعًتؼ بريطانيا يف مستعمراهتا بغرب 
واستبعادىم من الشغل يف القطاعات احلساسة   األفارقةبسبب منع سياسة التصنيع على  1099

 باعتباربالسمعة التخريبية  مناضلوىاالتنظيم النقايب يف مثل ىذه القطاعات يتصف  أفكادلناجم بداعي 
هتم األوىل يف نشاطاهتم، بينما التنظيم النقايب للقطاعات األخرى  وشل القطاع من أدوا اإلضراب أف
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للمطالبة برفع  1019للمعلمُت عاـ  إضرابكالتعليم مثال كاف مسموحا بو ففي غانا نظم أوؿ 
 ادلعلمُتربت اسم ارباد  1011األجور، اعًتفت احلكومة الربيطانية بأوؿ تنظيم نقايب ذلم يف عاـ 

تأسس  1010تأسس أوؿ ارباد لسائقي السيارات والشاحنات ويف  1018 للمدارس احلكومية، ويف
ارباد أشانيت لسائقي السيارات، يف حُت جاءت معظم النقابات اخلاصة  1091ارباد النجارين ويف 

كاف عددىا   1011، ويف حدود عاـ 1099بالقطاع االقتصادي كادلناجم والسكك احلديدية بعد 
 .4القطاع نقابة زبص ىذا 11قد وصل إىل 

 اإلدارةأما يف نيجَتيا فإف جذور التنظيم النقايب بدأت مبكرا حيث تأسس أوؿ تنظيم لعماؿ 
واليت   ادلعلمُتمث تلتها تأسيس ارباد  1011رباد عماؿ اخلدمة ادلدنية لنيجَتيا" يف عاـ إ ربت اسم "
فيها كبَت جدا مقارنة بالنقابات األخرى حيث كاف يصل عدد ادلشًتكُت فيها يف إىل  ادلناضلُتكاف عدد 

بات اخلاصة بالقطاع االقتصادي فإف احلكومة الربيطانية مل ا، أما النق5عضو يف النقابة الواحدة119
 19إىل  1011ووصل عددىا لعاـ  1099تسمح بتشكيلها يف نيجَتيا ىي األخرى  إال بعد عاـ 

 . 6نقابة
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مسة ىامة من مسات النضاؿ االجتماعي والسياسي للفئة الشغيلة   إفريقيااعترب التنظيم النقايب يف شرؽ 
كما كانت ىناؾ صلة وثيقة بُت الناشطُت يف القطاع السياسي والقطاع االقتصادي باعتبار السياسة 

 األفارقةالربيطانية ادلطبقة يف ادلنطقة واليت تعتمد على نظاـ احلكم غَت ادلباشر ما غلعل العديد من 
 . اإلداريروتُت منخرطُت يف ال

مجعية موظفي اخلدمة ادلدنية  أبرزىاعدة مجعيات عمالية  1091تشكلت يف كينيا قبل عاـ 
مت تسجيل تغَت يف السياسة الربيطانية  1091لكينيا ورابطة موظفي السكك احلديدية، وحبدود عاـ 

ذباه ىذا اجلانب حيث مسحت احلكومة الربيطانية يف ىذه السنة بتأسيس ثالث نقابات بادلنطقة تتمثل 
، والنقابة the East African Standard Union  إفريقياالعمايل لشرؽ  يف االرباد

، ونقابة العمل  African  Standard Staff Union the  إفريقياادلوحدة دلوظفي شرؽ 
 .Labour Trade Union of East Africaيف شرؽ افريقيا  
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حيث وصل عدد النقابات العمالية إىل ست نقابات، ازداد  1091مت تعديل قانوف  1019ويف عاـ 
7معها حصيلة النشاطات السياسية يف ادلنطقة عقب احلرب العادلية الثانية

. 

أما يف أوغندا ونظرا  لزيادة أسس االستغالؿ االقتصادي للفالحُت احملليُت الناتج عن اتفاقية   
ىذه االتفاقية مع بداية سنوات العشرينيات قد أفقدت الكثَت من الفالحُت ورؤساء  فإنو كانت1099

العشائر )الباتاكا والباكويب( أراضيهم وشلتلكاهتم يف شللكة بوغندة، واستغالذلا من طرؼ الكاباكا وأتباعو 
راضي واليت من الرؤساء والزعماء، حبيث استفاد ىؤالء يف إطار االتفاقية السابقة من رلموعة من األ

كاف وضع أولئك الفالحُت ورؤساء العشائر قد   1011أصبحت تسمى بأرض "ادليلو"، ومع بداية عاـ 
ماي ذبمعا سياسيا للمطالبة حبقوقهم،  11وصل أقصاه من تأـز وضعهم االجتماعي، فشكلوا يف 

من أراضيهم عرؼ ىذا التجمع بػ "رابطة الباتاكا" يطالب من خاللو ىؤالء الفالحُت احملرومُت 
بدأت ىذه الرابطة تأخذ شكال من التنظيم يف ادلطالبة حبقوؽ  1011ومع بداية عاـ ، 8وشلتلكاهتم

(Apolo kagwa) الفالحُت، حبيث اختَت اليسر "أبولو كاغوا
على رأس الرابطة الذي طالب  9

يف إطار اتفاقية  مع أعضاء الرابطة بضرورة احًتاـ أمالؾ الفالحُت وإعادة عقاراهتم ادلسلوبة منهم 
عن طريق إصدار شكوى رفعت إىل احلكومة الربيطانية وحكومة الكاباكا، أما عن تأسيس  1099

النقابات ادلنتظمة واليت كاف ذلا ترخيص من قبل احلكومة الربيطانية فإنو تأخر إلىل سنوات الثالثينات 
 Uganda Motors Driversوكانت أوؿ نقابة ربت اسم رابطة سائقي العربات األوغنديُت 

Association   بقيادة جيمس كيفو   1090لعاـJames Kivu  واجناتيوس كي
مث نقابة عماؿ السكك احلديدية خالؿ احلرب العادلية   Ignatius K. Musaazi موسازي 

10الثانية ونقابة ادلزارعيُت
. 

ىذا وكانت تنجانيقا تسَت على نفس خطى كينيا وأوغندا فقد مت تأسيس مجعية تعاونية لتسويق احملاصيل 
حلماية الفالحُت من غنب ادلشًتين األجانب، وحاوؿ يف أوائل الثالثينيات  1010التصديرية لعاـ 

الذىب  عامل من مناجم 11999قاـ  1099جانفي  11العماؿ اإلفريقيوف تأسيس نقابة ذلم ويف 
ادلعيشية ومل  واألحواؿظروؼ العماؿ  وربسُت األجوريف سبيل رفع  أسبوعايف لوبا بإضراب استمر 

يستأنفوا العمل مرة أخرى إال بعد االستعانة بقوات البوليس لفض اإلضراب ومنذ ىذا التاريخ فرضت 
ارباد كلمنجارو  تشكل أين 1090إىل غاية  واإلضراباتحكومة تنجانيقا حضرا على مجيع النقابات 
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مجعية تعاونية تضم  11من   Kilimandjaro coopérative unionالتعاوين 
 .11وعض 11199

 والبلجيكية / في المستعمرات الفرنسيةب

 غرب افريقيا الفرنسيةفي  -0

وخاصة السنغاؿ استقرار مبكر  إفريقياشهدت منطقة غرب  إفريقيا وشرؽ على غرار جنوب
لألوربيُت يف سواحلها وجزرىا القريبة وتركز استقرارىم أكثر يف جزيرة غوري وروفيسك وداكار وسانت 
لويس وكاوليك وزيغونشور، ىذه ادلدف شهدت والدة أوىل النقابات العمالية من طرؼ العماؿ الفرنسيُت 

 يف فرنسا وتركزت مطالبهم يف البداية على ربسُت الذين كانت ذلم عالقة وطيدة مع العماؿ الناشطُت
امتيازات تفوؽ السكاف احملليُت باعتبارىم ينشطوف يف  وإعطائهمظروفهم ادلهنية يف ادلنطقة ورفع األجور 

القطاعات االقتصادية كادلناجم واحملاصيل التجارية، ومل يكن ىؤالء العماؿ األوربيُت يرغبوف يف العمل يف 
الطرؽ وادلوانئ ما أدى باحلكومة االستعمارية  وإنشاءرى كالبناء وقطاع السكك احلديدية القطاعات األخ

يف ىذه القطاعات، بل راحت سبارس عليهم كل  اإلفريقيةالفرنسية إىل اللجوء إىل تشغيل اليد العاملة 
يتكتلوف  أشكاؿ القسوة وانتهاؾ احلقوؽ من خالؿ نظاـ السخرة وىو ما جعل ىؤالء العماؿ السنغاليُت

12صغَتة ال ترقى إىل مستوى النقاباتيف شكل تنظيمات 
. 

على العمـو فإف الغالبية العظمى من ىذه التنظيمات كانت رلرد ذبمعات أو تكتالت على  و
السر واخلفاء حىت ال  يفاألغلب  يفدرجات متفاوتة من التنظيم والتماسك والتضامن وكاف بعضها يعمل 

مفاوضات مباشرة مع  يفيتعرض ألذى السلطات احلاكمة االستعمارية ومل يكن ذلا القدرة على الدخوؿ 
  يفأعقاب احلرب العادلية األوىل كانت تتم  يفأصحاب العمل كما أف اإلضرابات ذاهتا رغم انتشارىا 

نظر السلطات احلاكمة نوعا من التمرد  يفكثَت من األحياف بطريقة عشوائية وكانت تعترب على العمـو 
والعصياف وليس على أهنا حق مشروع للعماؿ ولذا كانت تؤخذ بأشد وسائل وأساليب الشدة والعنف 

13والقمع والتنكيل
. 

فرنسا مرسوما تنظم بو اذلجرة من أوربا إىل بالد  أصدرت 1011 لعاـ ماي احلادي عشر منيف 
يث حدد ىذا ادلرسـو شروط اذلجرة خبربة ىؤالء يف رلاؿ العمل سواء  غرب أفريقيا وخاصة إىل السنغاؿ ح
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كانو موظفُت دائمُت أو عن طريق عقود مؤقتة ومل يستثٍت ادلرسـو العماؿ السود  واحملاربُت القدامى 
 الساكنيُت يف فرنسا وحىت السود القادمُت من جزر الرأس األخضر. 

ىؤالء السود لالحتكاؾ فيما بينهم وفيما ؼلص  أماـالطريق مفتوحا  أصبحىذا ادلرسـو  بناءا على
الفرنسية وفيهم من   معظمهميتكلموف  اكانو من فرنسا  والذين   القادمُتالسود  أفالتنظيم النقايب حبكم 

ة على عالقة مع الكنفدرالية العام اكانو (،  كما   واإلفريقيةػلملوف حىت اجلنسية ادلزدوجة )الفرنسية  اكانو 
سبتمرب عاـ  19بلوىافر الفرنسية  واليت كانت قد تأسست يف   ليموجمدينة للشغل الكائن مقرىا يف 

1801
14
. 

 ومغايت كادو 15سنغور ُتدلكل من   1019و 1010ومن خالؿ ذلك برز يف حدود عاـ 
( ولويس ندياي وموسى با، وكاف ىؤالء عبارة عن  عماؿ Magatte  Codou Sarrسار  )

كل من مغايت   أففكرة العمل النقايب للسنغاؿ باعتبار  إدخاؿيف  ذلؤالءحبارة يف مرسيليا ويعود الفضل 
زر بباريس وزارا بلدانا عدة مثل ج .CGT ولويس ندياي كانا عضوين يف الكنفدرالية العامة للشغل

، مدغشقر واذلند الصينية، وحضرا من خالذلا العديد من أمريكاالكناري فرنسا، اسبانيا اليوناف، اصللًتا، 
 ادلؤسبرات اخلاصة بالشغل ومطالب العماؿ وحقوقهم يف مقر ادلنظمة بلوىافر .

االستعمارية الفرنسية يف السنغاؿ قد مسحت بإنشاء البلديات  اإلدارةويف ىذه األثناء كانت 
 الفرنسية واليتالذين ػلملوف اجلنسية الفرنسية، والذين يتكلموف اللغة  واإلفريقيُتادلختلطة لألوربيُت 

بدأت بأربع بلديات فقط، وكاف ىؤالء العائدوف من فرنسا يتقنوف لغتها وفيهم من كاف ػلمل 
 .16جنسيتها

بداكار أوؿ تنظيم نقايب يعرؼ "جبمعية  1019مارس  91نشئ يف  أاألساس  وعلى ىذا
البحارة" مث ربوؿ امسو إىل 'ارباد عماؿ نقابات البحارة' ولكنو فرع تابع للكنفدرالية العامة للشغل  

CGT الغربية،  إلفريقيا، وكانت ىذه ىي ادلرة األوىل اليت يتم فيها تأسيس ارباد من السكاف األصليُت
 .ذبلت طموحات مناضليو يف توسيع فروع ىذه النقابة إىل كامل بالد السنغاؿو 

بعث رسالة إىل احلاكم العاـ يف  1019افريل  11وعلى اثر تأسيس نقابة البحارة  مت يف  
السنغاؿ من طرؼ وزير ادلستعمرات الفرنسية غليز لو فيها بإعطاء الًتخيص لعماؿ البناء يف تأسيس نقابة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AC
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وسرعاف ما مت تشكيلها ربت زعامة  ماثورين دياخات والذي كاف مدرسا يف وقت سابق خاصة هبم، 
وأحد ادلعجبُت بشخصية ماركوس جاريف وحبو للعمل النقايب جعلو ينخرط يف العمل ادلهٍت للبناء بدؿ 

 التعليم. 

 االستعمارية مل تكن ترخص ألي اإلدارةرغم تأسيس ىاذين النقابتُت يف وقت مبكر إال أف 
وبقيت تقصر عضويتها على العماؿ نشاط ذلذه النقابتُت وكانت سبارس كل أشكاؿ التضييق عليها 

 .17الناطقُت بالفرنسية وحدىم والذين يعرفوف قراءة ىذه اللغة

 في الكونغو البلجيكي  -8

على يد  إدارهتابدؿ من  ةالبلجيكيإىل احلكومة  1098الكونغو رمسيا يف عاـ  خضعت فأ بعد
ادلنطقة كشركة أبيَت وشركة  ليوبولد نفسو مسح ذلك بدخوؿ العديد من الشركات البلجيكية إىلادللك 

يف التنقيب عن ادلعادف يف كاتنغا وليوبولد فيل ما مسح بتشغيل يد  معظمهاي وشركة أنقرس زبتص ملوما
ها قد منض عاملة بلجيكية كبَتة يف ادلنطقة وىو ما تبعو  تأسيس عدة تنظيمات عمالية  كاف البع

ارباد عماؿ ادلناجم وارباد عماؿ السكك احلديدية للكونغو وكاتنغا  كادللك ليوبولد   إدارةتأسس يف عهد 
(B.C.K)  1091لعاـ. 

وخالؿ فًتة احلرب العادلية األوىل وتدىور األوضاع االجتماعية للعماؿ نتيجة تداعيات احلرب 
إىل  أدىالصرؼ ما  أسعارتاله تراجع كبَت يف قيمة  وغذائيةمن مواد أولية  اإلنتاجوالطلب على زيادة 

مابُت  1010تضرر الفئة الشغيلة سواء البيض أو السود حيث أصبح سعر صرؼ الدوالر لعاـ 
فرنك نتج عنو سخط كبَت لدى الفئة  19و 11فرنك واجلنيو االسًتليٍت ما بُت  19799و 1719

عاـ مشل كامل القطاعات  وإضراباحتجاجية إىل تنظيم حركة  1010الشغيلة أدى يف ماي 
االقتصادية وربت تنظيم النقابات وازدادت حدهتا أكثر يف منطقة كاتنغا وليوبولد فيل لوجود أكثر عدد 
من القطاعات احليوية ىناؾ، ومت بسرعة تدارؾ األمر وتسوية مطالب ىؤالء مؤقتا حيث مل ؽلضي أكثر 

نظمو ارباد عماؿ  1019آخر يف سبتمرب  إضراب من عاـ ونصف حىت شهدت الكونغو تنظيم
وجرى حل ادلشاكل بسرعة دوف صراع بعد زيادة يف األجور  التعدين واالرباد العاـ لعماؿ الكونغو 

.والتعويضات للعاملُت البيض
18 
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العماؿ السود بقوات بوليسية قاسية ومل يستفيدوا من أي امتيازات  اهبةودبقابل ذلك مت رل
 بدعوى انو ال توجد تشريعات قانونية تسمح بإنشاء مجعيات أو نقابات عمالية تطالب حبقوقهم.

يزداد عددىم داخل الشركات البلجيكية  أصبح العماؿ األفارقة 1011ولكن بعد عاـ 
وأصبحت احلاجة ماسة إىل تشكيل مجعيات زبتص حبماية مطالب العماؿ كالزواج والصحة والوالدة 
والتعويض عن األضرار أو ادلوت ما جعل االحتكاؾ كبَت بُت الفئة الشغيلة اإلفريقية داخل تلك 

شكل من أشكاؿ التجمهر أو زلاولة تنظيم  أياه الشركات وكاف رد فعل اإلدارة االستعمارية قاسيا ذب
مجعيات أو نقابات زبص ىذا اجلانب وأكدت احلكومة االستعمارية أف أي شكل من ىذه الشكل 

 . 19غلب التبليغ عنها مسبقا مع إعطاء ادلوافقة من طرؼ اإلدارة الكولونيالية

دارة االستعمارية زبص رفع العماؿ ادلسيحيُت السود تقريرا إىل اإل 1011فرباير  11ويف 
مسحت  أين 1091ضرورة تشكيل النقابات العمالية ذلؤالء ومل يتم الرد أو ادلوافقة على ذلك حىت عاـ 

احلكومة االستعمارية بتنظيم مثل ىذه النقابات لكن ربت إشراؼ مستمر دلسؤوؿ أبيض أو مندوب 
 1091لتايل ؽلكن القوؿ انو حىت عاـ ػلضر مجيع االجتماعات واجملالس العامة اليت يتم تنظيمها، وبا

20مل تكن توجد يف الكونغو البلجيكي أي نقابات أو مجعيات مسموح ذلا يف ادلنطقة
. 

 التحرريةفي ظل الحركة الوطنية  اإلفريقيةالنشاط السياسي للنقابات العمالية / (2)
تعترب فًتة الثالثينيات من القرف التاسع عشر فًتة رضوخ القوى االستعمارية األوربية يف القارة 

اعتربوىا الوسيلة الوحيدة  واخلاصة دبطالب العماؿ الرامية إىل تأسيس النقابات العمالية اليت اإلفريقية
ىي  1091و 1091للتعبَت عن شعورىم وما يعانونو من اضطهاد ربت احلكم األوريب وتعد سنيت 

سنيت بروز العديد من النقابات العمالية يف ادلستعمرات الفرنسية والربيطانية بينما يف ادلستعمرات 
 .1011البلجيكية تأخر إىل غاية 

وبذلك أصبحت بعض الفئات االجتماعية األكثر حساسية للمشاكل العامة ىي ادلعربة الطبيعة 
وأوؿ ما يالحظ بصدد احلركة السياسية الوطنية يف بالد  21،عن آماؿ اجلماىَت واحملرضة على ربقيقيو

 أصابتالناطقة بالفرنسية أثناء تلك الفًتة ىو مدى تأثَت األزمات التجارية والتحوالت اليت  إفريقياغرب 
ة من احملامُت والتجار، والصفوة األدىن مرتبة مكونة يو قاالقتصاد االستعماري على مبادرات وردود فعل 

مل تأت فقط  إفريقيامن ادلعلمُت وموظفي احلكومة والعماؿ وذلك أف "الثورة االقتصادية" يف غرب 
 أصحابقيما اجتماعية واقتصادية معينة شاعت بُت  أيضاباقتصاد نقدي وتوسع ذباري بل جلبت 
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مركز تلك  أف، وال سيما طبقة التجار واحملاميُت، ورغم ريقيةاإلفادلشروعات والطبقات االجتماعية 
صغار التجار كاف قد بدأ يتغَت مع تطور االقتصاد االستعماري يف التسعينيات من  خاصةالطبقات و 

القرف التاسع عشر،فإف احلرب العادلية األوىل وما صاحبها من أزمات اقتصادية كاف ذلا يف احلقيقة تأثَت 
ى مركز تلك الطبقات من خالؿ القيود االقتصادية ورسـو سبييزية على الصادرات ونقص مباشر وكبَت عل

ويف  األعماؿالعاملُت يف دوائر  ادلتعلمُت اإلفريقيُتيف العمالت وخسارة يف النقل البحري إىل تزايد وعي 
لتحالفات التجارية ادلهن بأف زمن الوفاؽ واالنسجاـ بُت االجناس واجلنسيات ادلختلفة قد وىل وبأف فًتة ا

 22.والرأمسالية االحتكارية قد بدأت االستغالليةواالقتصادية 

وحركات  اإلضراباتادلعتادة اليت استخدمتها معظم النقابات ىي  األسلحةىذا واعتربت 
بُت عماؿ السكك احلديدية  اإلضرابادلقاطعة وتعطيل العمل وقد وقعت أوؿ سلسة من حركات 

، وأضرب 1011مث يف عاـ  1010سكك احلديدية يف سَتاليوف عاـ والناجم، فأضرب عماؿ ال
، بينما حدث إضراب مناجم 1011عماؿ مناجم ذىب األشانيت يف أوبواسي يف ساحل الذىب عاـ 

، وكانت 1011، وإضراب السكك احلديدية بُت داكار وساف لوي يف 1011الفحم يف اينغو يف 
األجور وربسُت ظروؼ اخلدمة ويف نفس الوقت ىي تعبَت ىذه اإلضرابات يف رلملها تطالب يف زيادة 

على ما يشعر بو ىؤالء من قسوة وتسلط ربت رمحة الرجل األبيض ومن جهة أخرى ىي رسالة لباقي 
 23.شرائح اجملتمع على النهوض وادلطالبة ربسُت أحواذلم واحلد من استغالؿ ثرواهتم

مجعية زراع النب  1011ظهرت لعاـ وبالتحديد يف تنجانيقا كانت قد  إفريقياويف شرؽ 
األىليُت يف كلمنجارو حلماية مصاحل زراع النب األىليُت على جباؿ كلمنجارو والنهوض هبا، فنتيجة 

من ناحية وللصدامات  لإلفريقيُتللمخاوؼ اليت أثارىا لدى ادلستوطنُت األوربيُت الضغط ادلنظم 
إلدارة الربيطانية والرؤساء اإلفريقيُت ادلختلفُت من الشخصية بُت جوزيف مَتنيو زعيم اجلمعية وموظفي ا

ناحية أخرى، وجدت ىذه ادلنظمة نفسها مدفوعة إىل االىتماـ بسائل أخرى مثل تسجيل األراضي 
والتصرفات الواردة على ملكيتها واالنتفاع هبا، وإقامة ارباد وثيق مع كينيا واحلقوؽ السياسية والتمثيل يف 

 كزي ويف رللس مياه منطقة موشي.اجمللس التشريعي ادلر 
واعترب وجود مثل ىذه احلركات دليال على ظهور جيل جديد من الصفوات خارج صفوة الرئاسات 

 .24الرمسية
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 عقب الحرب العالمية الثانية نماذج ناجحة للتنظيم النقابي في الميدان السياسي
 إفريقيافي غرب  - 0

 (cote d'Ivoireساحل العاج )
إف التأثَت الواضح للنقابات العمالية يف ادليداف السياسي يبدأ عقب احلرب العادلية الثانية وىذا نتيجة 
اإلصالحات اليت قامت هبا اإلدارة االستعمارية يف مستعمراهتا من جهة ونتيجة ما يكوف من حوؿ تلك 

، إفريقيامات خاصة يف غرب النقابات من تطورات إىل جانب توسيع دائرة التنسيق فيما بُت تلك التنظي
والذي نتج عنو بقبوؿ تأسيس النقابات واألحزاب السياسية  1011وتأكد ذلك بعقد مؤسبر برازافيل 

1011 أوت 1يف غرب إفريقيا الفرنسية من خالؿ مرسـو 
25
. 

وعلى ضوء ذلك برز تأثَت العمل النقايب يف ادليداف السياسي يف ساحل العاج حيث يعترب العمل 
النقايب وليد معظم األحزاب السياسية وفضاء لربوز أقوى الشخصيات السياسية يف البالد وينطبق ذلك 

 .27قالؿا للبالد بعد االستزعيم احلركة التحررية يف البالد ورئيس 26على شخصية ىوفومي بوانيو

وعليو فقد كانت ساحل العاج عقب احلرب العادلية الثانية مسرحا لتوترات اجتماعية أثارىا 
التطور االقتصادي الذي كاف أسرع منها، حيث كاف ادلزارعوف اإلفريقيوف وادلغتصبة أراضيهم يعيشوف 

يتجاوز عددىم ادلائتُت حالة من التذمر بسبب سيطرة أقلية أوربية على معظم األراضي الزراعية والذين ال 
يشكلوف "الكوالؾ" )النظاـ االستعماري( وادلدعمُت من حكومة فيشي حيث معظم االمتيازات سبسهم، 
بل أف منتجاهتم الزراعية تشًتى بسعر أعلى يصل إىل الضعف مقارنة بادلزارعُت اإلفريقيُت، ومن الناحية 

االستغالؿ فالعمل اإلجباري كاف غلر بصورة  العملية فإف مجاىَت الشعب كانت ترزح ربت نَت صارخ من
دائمة أكثر من مخسة عشر ألف رجل يعملوف يف رلاالت اإلدارة والزراعة وأعماؿ اإلدارة، وكاف على 
القرى اف تقدـ كميات مرىقة من زيت النخيل والكاوتشوؾ، حىت افرغ القسم الشمايل من البالد بكل 

كانوا ػلملوف على شاحنات مسطحة ليس ذلا سقف غلرىا قطار معٌت الكلمة من شبابو العاملُت الذين  
تنذر باالنفجار،  1011ضلو مزارع اجلنوب، وىكذا فإف احلالة يف الواقع كانت يف ساحل العاج يف عاـ 

ليكوف الفتيل يف ىذا الربميل من البارود ويف ىذه  1011مث أتى مؤسبر برازافيل واجمللس التأسيسي لعاـ 
وصل احلاكم العاـ اجلديد للبالد "التريل" الذي جاء ببعض اإلصالحات اليت زبص فئة األثناء كاف قد 

ادلزارعُت وخاصة مزارعي القهوة والكاكاو لكن ما جاء بو مل ؼلدـ ادلزارعُت األفارقة بسبب احتجاج 
كميات   ادلزارعُت البيض على ادلساعدات التشجيعية اخلاصة بالفئة اليت تعمل على صيانة آالهتا وتقدًن

أفضل من ىذه ادلنتجات وطالبو بأف مثل ىذه ادلساعدة غلب أف سبس من ؽللكوف مساحة زراعية تفوؽ 
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مخسة وعشرين ىكتارا وبذلك لن سبس ىذه ادلساعدات أي إفريقيي ألنو ال يوجد من ؽللك مثل تلك 
د لألوربيُت ادلساحة، وطفح الكيل أكثر عندما تقررت قيمة ادلساعدات بألف فرنك للهكتار الواح

 .28وخبمسمائة فقط لإلفريقيُت وبذلك أصبح التمييز العنصري يف أوجو بالنسبة ذلذا القطاع
وعند ذلك قرر كل من غابرييل داديي، ومارسيل لوهبوي، وكوامي ادينغرا، وفوجلانس يرو، وفيليكس 

ة الفرنسية قد بادرت ىوفوي بوانييو، وجورج كاسي وغَتىم االنفصاؿ عن غرفة الزراعة اليت كانت احلكوم
النقابة الزراعية بإنشائها دلصلحة البيض واألفارقة، وعملوا على تأسيس منظمة مستقلة ربت اسم "

" وىي أوؿ ذبمع ؼلرج عن اإلطار العشائري يف ساحل العاج، وما لبثت اف ضمت عشرين اإلفريقية
من الشخصيات البارزة يف  الذي يعترب ألف من األعضاء وعرضت رئاستها على فليكس ىوفوي بوانيو

البالد كونو ينتمي إىل أكرب كتلة جنسية يف ساحل العاج )الباويل( ورئيسا لتلك ادلقاطعة ومزارعا كبَتا يف 
مزارع القهوة وطبيبا يف نفس الوقت وبذلك ترشح ألف يكوف قبلة األنظار  لشعب ساحل العاج وخاصة 

29فئة ادلزارعُت منهم
. 

الزراعية اإلفريقية  من قبل احلاكم العاـ 'التريل' مباشرة بعد تأسيسها حق بيع وقد حصلت النقابة 
زلصوالت أعضائها مباشر إىل ذبار اجلملة واضعة يف جيبها تلك الفوائد اليت كاف غلنيها السماسرة 
 الوسطاء، مث ما لبثت ىذه النقابة أف انتقلت إىل مرحلة اذلجـو على اإلدارة االستعمارية حيث عرضت

على اإلدارة أف ذبند طواعية أعدادا من العماؿ تدفع ذلم أربعة أمثاؿ ما كاف متعارفا عليو من األجور، 
 كانواوىو ما عارضتو الغرفة الزراعية، لكن ىوفومي وأصدقائو توجهوا إىل اثنُت من كبار أولئك الذين  

وليبايل )ملك( كوزغو الشيخ يؤمنوف العماؿ للعمل اإلجباري وعلا موغونابا )ملك( واغادوغو وغبوف ك
من العماؿ االحرار، ونتج عن ىذه التجربة أف العماؿ مل  9199وقد قدمت دائرة واغادوغو وحدىا 

يعودوا يهربوف، وارتفع مستوى اإلنتاج وعال صراخ ادلزارعُت األوربيُت من تأثَت ىذه الصدمة بأف "السود 
 .30احلاكم العاـ التريل هتمة الشيوعيةصاروا يعتقدوف أف كل شيء مباح ذلم" كما ألصقوا ب
رشحت نقابة ادلزارعُت فليكس ىوفوي  1011وعندما حلت انتخابات اجمللس التأسيسي يف عاـ 

بوانيو ذلذه االنتخابات، وعلى الرغم من الثالثة عشر مرشحا الذين حضرهتم اإلدارة وغرفة الزراعة على 
فومي بوانيو صلح يف تلك االنتخابات، وزاد صيتو بعدا ترشيح أنفسهم ومن بينهم بالـو نابا، إال أف ىو 

تقدـ إىل اجمللس التأسيسي بقانوف إللغاء العمل اإلجباري فأصبح امسو ذائعا ونافذا إىل أقاصي الريف 
 .31وأعماقو

وعلى غرار النشاطات وادلطالب اليت كانت تقـو ىذه النقابة كاف ذلا ولزعمائها الدور السياسي البارز يف 
ة التحررية يف غرب إفريقيا الفرنسية بأكملها حيث كانت وراء تأسيس أكرب حزب سياسي يف غرب احلرك
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على 1011الذي نشأ يف دباكو دبايل يف أكتوبر  (RDA)إفريقيا يتمثل يف حزب التجمع الدؽلقراطي 
كس يد كل من ىوفومي بوانيي من ساحل العاج، ودابو سيوكو من مايل وياسُت ديالو من غينيا وفلي

تشيكايا وغابرييل دابربوسيو من إفريقيا االستوائية، ومت اختيار ىوفومي بوانيي على اف يكوف على رأس 
احلزب، ىذا اخلَت الذي سيصبح شلثال سياسيا لعدة دوؿ من غرب إفريقيا الفرنسية على غرار ساحل 

 .32العاج، غينيا، ماؿ، النيجر، السنغاؿ، فولتا العليا، البنيُت
فشل احلزب يف بادئ األمر من ذبميع كل القوى العاملة يف إفريقيا الفرنسية يف  وبالرغم من

تنظيم نضايل موحد فقد أصبح بفضل شعبيتو يف كامل ادلستعمرات، وأوسع تنظيم سياسي معتمد 
 معتمدا يف ذلك على مساندة حزب االرباد السوداين واحلزب الدؽلقراطي الغيٍت.

زراعية اإلفريقية دعم لربوز وتشكل احلزب الدؽلقراطي لساحل العاج ذلك كاف للنقابة ال جانب وإىل
(P.D.C.I)  والذي سيصبح جزءا من(RDA)  ،حيث لقي الدعم ادلايل الكامل من قبلها

 33باإلضافة إىل العضوية الكبَتة للحزب اليت كاف عدد كبَت منهم منخرطوف يف النقابة الزراعية اإلفريقية.
لعديد من الشخصيات السياسية  خارج ساحل العاج واليت كانت ذلا صلة وعلى ىذا األساس برزت ا

على غرار  RDA اإلفريقيبالعمل النقايب وصارت  فيما بعد أعضاء يف حزب التجمع الدؽلقراطي 
من بوركينافاسو حيث كانوا من أىم ادلدافعُت عن  سيكوتوري من غينيا وشلادو كونايت من مايل وكوليبايل

 .34العمل النقايب والداعيُت إىل توسيع عضوية حزب التجمع الدؽلقراطي إىل الفئة العاملة
بل أنو كاف وراء ربريض النقابات العمالية يف اللجوء إىل اإلضراب هبدؼ الضغط على احلكومة 

ا حصل مع نقابة عماؿ السكك احلديدية حيث كانت االستعمارية لتحقيق ادلطالب السياسية، وذلك م
عشية زيارة الرئيس الفرنسي للمنطقة  1011أفريل  10وراء اإلضراب الذي دعت إليو ىذه النقابة يف 
 1011أكتوبر  19، ومت تأجيلو إىل اإلضراب إفشاؿلكن السلطات الفرنسية تداركت الوضع ومت 

 10إىل  1011اكتوبر 19يوما ابتداء من يـو  119داـ  إضراباحيث شهدت ادلنطقة السنغامبية 
، وكانت مطالبهم األوىل التحرر الوطٍت من إفريقيعامل  19999نظمو أكثر من   1018مارس 

ىيمنة االستعمار وادلساواة بُت البيض والسود أي زلاربة التمييز العنصري وتوسيع دائرة التمثيل السياسي 
35يف اجملالس النيابية ادلنتخبة

. 

وزلاربة التمييز العنصري لدليل واضح   بروز ادلطالب اخلاصة بالتحرر الوطٍت من ىيمنة االستعمار إف
بأعلية ادلسؤولية ادللقاة على  إدراكهاتتمتع بو الفئة العاملة وكذا  أصبحتعلى ذلك النضج والوعي الذي 
   .عاتقها يف رلاؿ النضاؿ السياسي

فكانت نيجَتيا ادلثاؿ البارز يف تالحم الفئة الشغيلة  فريقياإأما يف ادلستعمرات الربيطانية بغرب 
عاما نظمو عماؿ السكك احلديدية،  إضرابا 1011مع ادلناضلُت السياسيُت حيث شهت ادلنطقة عاـ 
عامل كانوا قد قاطعو نشاطهم داـ عشرة  19999عماؿ النقل وعماؿ السفن البحرية اي ما يعادؿ 
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جتماعية اليت حركتهم إال أف اإلضراب ولد عطفا بُت اجلميع ضد النظاـ أشهر، وعالوة على ادلطالب اال
زاد من تالحم اجلميع ضد السياسة االستعمارية كما وطد العالقة احلقيقية بُت  إفريقيااالستعماري ووعيا 

رد' العمل النقايب والعمل السياسي خاصة بعد الرد العنيف الذي قابلهم بو احلاكم الربيطاين 'آرثر ريتشا
وخاصة يف قطاع السكك احلديدية، وعلى اثر ذلك  اإلضرابنتج عنو أف قرر قادة النضاؿ النقايب ذبديد 

 T. Aقررت احلكومة االستعمارية عزؿ رئيس  نقابة 'ارباد عماؿ نيجَتيا' السيد ت. أ. بانكوؿ  

Bankole  واستبدالو بشكل مؤقت بػ مايكل اؽلودو  Maichael Imoudu 
 إضرابحلكومة الربيطانية السياسي 'ناندي ازيكيوي' من القياـ بأي نشاط سياسي يدعم كما حذرت ا  

36الفئة الشغيلة
. 

إىل  'اربادات عماؿ ساحل الذىب'رللس  دعاالعماؿ يف غانا حيث  ساروعلى نفس الطريق 
دللة العمل االغلايب اليت أطلقها حزب 'ادلؤسبر الشعيب لغانا' وتزامن  تأيدا  1019عاـ سنة  إضراب

تنظيم اإلضراب مع قرب االنتخابات اخلاصة باجمللس التشريعي حيث عملت احلكومة الربيطانية على 
القياـ حبملة مداعلة للمناضلُت السياسيُت دبن فيهم الزعيم كوامي نكروما الذي دخل حزبو )ادلؤسبر 

انا( االنتخابات وىو يف السجن ورغم ذلك فاز باألغلبية الساحقة يف عدد ادلقاعد ادلخصصة الشعيب لغ
 رقة فيو.الألف

وىو يف سجن دليل على قمة الوعي الذي أصبحت تتمتع  1011إف فوز كوامي نكروما يف انتخابات 
النشاط السياسي بو معظم شرائح اجملتمع يف البالد وعلى رأسهم العماؿ الدين كانوا دائما يؤيدوف 

 .37لنكروما
 شرق افريقيا  في -8
  أوغندا(uganda) 

تأسست يف العمل النقايب ادلبكر حيث  بتعترب احلركة الوطنية يف أوغندا وليدة نشاط ومطال
 Uganda Motor Drivers)رابطة مسيت 'برابطة سائقي العربات األوغندية'  1090سنة 

Association) و 'جيمس كيفي' برئاسة كذلك 'اجناتيوي موسازي '(James Kivu) ،
وعملت ىذه األخَتة على رفع مطالب فئة السائقُت وعماؿ السكة احلديدية  لشكاويهم ادلتعلقة بتدىور 

 Baganda)كما تأسست يف العاـ نفسو مجعية ذبار بوغندة'  38،أوضاعهم االجتماعية

Merchants Associates) 'ربت زعامة 'د. ـ. موكيبَتا ،D. M. Mukubira 
أخذت على عاتقها مشاكل التجار وباخلصوص ذبار ماديت القطن والنب اليت كاف األوربيُت يسيطروف 

 .39عليها
إف ىذه اجلمعيات وادلنظمات اليت ظهرت يف أواخر الثالثينات، تعترب ىي البداية الفعلية لظهور 

عظم مؤسسي ورؤساء ىذه األخَتة  التنظيمات واألحزاب ادلنتظمة مع هناية احلرب العادلية، خاصة وأف م
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كانوا ينتقلوف عرب ادلقاطعات والعشائر، ناقلُت الروح القومية اليت اكتسبوىا إىل الفئات ادلعزولة من اجملتمع 
وإىل رؤساء اجملالس احمللية ادلتشكلة حديثا، باإلضافة إىل ما ػلدث يف البالد من جراء ازدواجية احلكم 

حكومة احملمية من طمس للهوية الوطنية يف البالد، ومع تزايد نشاط ىذه وادلخططات اليت ترمي إليها 
ادلنظمات واجلمعيات يف ىذه الفًتة بالذات جعل حكومة احملمية تسرع إىل حصار نشاطها وإلقاء 

شهرا، إىل  18القبض على زعمائها، حيث أوقفت 'إجناتيوس موسازي' حكمت عليو بالسجن دلدة 
 .40ىذه التنظيماتجانب العديد من مناضلي 

وعقب هناية احلرب العادلية الثانية حيث عرفت أوغندا ربوؿ رابطة الباتاكا من رابطة زبص 
 1011آخذا شكال من التنظيم السياسي ادلميز مع بداية عاـ قضايا الفالحُت إىل أوؿ حزب سياسي 

(Jemes Miti) بزعامة جيمس مييت (Bataka party)يدعى حبزب 'الباتاكا' 
رئيس  41

رابطة الباتاكا القدؽلة، الذي أراد من خالؿ ىذا التنظيم اجلديد أف يرفع علم القومية اجلديدة اليت ظهرت 
واجلدير بالذكر ىنا أف ىذا احلزب مل يتشكل من أجل ادلطالبة حبقوؽ الفالحُت فقط،  ،42يف ادلنطقة

ة أخرى ىو حزب عاـ أخذ من وإظلا جاء ليشمل كل شرائح اجملتمع من عماؿ وذبار وفالحُت، وبعبار 
مل يكن 'جيمس مييت' وحده من أسس احلزب بل كاف  و أوىل مبادئو الدفاع عن كل الًتاب األوغندي،

بصحبة رلموعة كبَتة من الشخصيات اليت تشبعت ىي األخرى بالروح الوطنية والقومية كاف أقواىا 
(Simakula Muumba)'سوما كوال مولومبا'

مطالبهم تتمثل يف   ، حيث كانت من أوىل 43
 .44إقامة حكومة  افريقية دؽلقراطية واستقالؿ أوغندا عن التاج الربيطاين

 Uganda African farmers وبعد سنة تشكل ارباد فالحي أوغندا اإلفريقيُت

Union  بزعامة  1018افريل  1وسجلتو السلطات يفMusazi I. K  أحد الزعماء السياسيُت
البارزين يف ىذه الفًتة، وحصل تعاوف كبَت بُت احلزب واالرباد ويف بعض ادلناطق كاف أعضاء االرباد ىم 

 أنفسهم أعضاء حزب الباتاكا.
حيث عمت البالد موجة من  1010وكاف كل من االرباد واحلزب وراء اضطرابات عاـ 

فكاف الرد الربيطاين عنيفا حيث مت ، 45 آلت إليها البالدالغضب واالحتجاج عن األوضاع ادلزرية اليت
إعطاء األوامر لقوات البوليس على إلقاء القبض على كل من لو صلة باحلزب أو االرباد حيث مت إلقاء 

كاف من ضمنها زعيم حزب الباتاكا السيد 'سوما كوال شخص،   1111القبض على ما يزيد عن 
لندف ومت حجزه ىناؾ، يف حُت أحيل 'اجناتيوس موسازي' زعيم رابطة الذي مت عليو القبض يف  مولومبا'

ومت حل احلزب وتوقيف نشاطو، كما فرضت احلضر على ، 46فالحي أوغندا على االستيداع يف منزلو
أف عاد إىل الظهور باسم 'ارباد شركات فالحي  نشاط ارباد فالحي أوغندا، لكن ىذا االرباد مل يلبث

  Federation of Partnerships of Uganda Farmersأوغندا اإلفريقيُت' 
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باسم حزب ادلؤسبر الوطٍت  1011الذي أصبح العمود الفقري حلزب وطٍت جديد أسس يف مارس 
 . 47األوغندي

الذي تأسس  uganda labour partyىذا فضال عن 'حزب العماؿ األوغندي' 
واألسيويُت النشاط االقتصادي يف  حيث ناضل ضد احتكار األوربيُت عقب احلرب العادلية مباشرة

 .48البالد
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 ة:ــــخاتم

كاف لو دور بارز يف ظلو الوعي   اإلفريقيةوبناءا على ما تقدـ نستنتج أف العمل النقايب يف القارة 
ما اعتربنا أف األوربيُت كاف ىدفهم الرئيس يف القارة  إذا، وىذا اإلفريقيةالقومي والفكر التحرري بالقارة 

البسيط  اإلفريقي، مستغلُت يف ذلك الرجل اإلفريقيةىو ذلك االستغالؿ الوحشي خلَتات القارة  اإلفريقية
الذي وجد نفسو سلعة أماـ أصحاب رؤوس األمواؿ من الرجاؿ البيض يف القارة سواء تعلق األمر 
باجلانب الزراعي أو قطاع ادلناجم، أو حىت القطاعات اإلدارية والتعليمية اليت أراد من خالذلا ادلستعمر أف 

وعالوة على ذلك مل يبقى ذلك  ىو من يقـو بغرس األفكار الغربية بُت جلدتو، اإلفريقيغلعل الفرد 
لونيالية من قوانُت وأفكار تبعث فيو التبعية التامة و الك اإلدارةالعامل البسيط يسَت وفق ما سبليو عليو 

لسيده األبيض بل عمل على االطلراط يف أي تنظيم نقايب يرى بأنو ؼللصو من تلك التبعية وىو ما ذبسد 
ي دعا إىل مقاطعة العمل والوقوؼ يف وجو ذلك االستعمار زعيم أفريق أييف االلتحاـ الشامل حوؿ 

، وعقب احلرب العادلية الثانية تطور ذلك العمل النقايب حىت أضحى ؽلثل سلتلف شرائح اجملتمع البغيض
وال يقتصر على فئة العماؿ وذلك من خالؿ ربوؿ تلك النقاباف إىل أحزاب سياسية أصبحت ىي من 

    ية اخلروج والتخلي عن البالد لسكاهنا األصليُت.تفاوض الطرؼ األوريب يف كيف
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